OBEC PODHOROĎ
Podhoroď 112, 072 64 Podhoroď

Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 5
zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Podhoroď 107, 072 64 Podhoroď
počas zastupovania riaditeľky Materskej školy na materskej dovolenke
Požadované kvalifikačné predpoklady:




odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné
predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
minimálne 5 rokov pedagogickej praxe

Ďalšie požiadavky:








znalosť súvisiacej legislatívy potrebnej na výkon funkcie,
komunikačné a organizačné schopnosti,
občianska bezúhonnosť,
zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov,
ovládanie štátneho jazyka,
ovládanie práce s počítačom,
orientácia v problematike predprimárneho vzdelávania.

Zoznam požadovaných dokladov na výberové konanie:








prihláška na výberové konanie,
overené doklady o vzdelaní,
potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
profesijný životopis,
písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberového konania podľa
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
kópie dokladov o absolvovaní ďalšieho vzdelávania.

Prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania je potrebné doručiť do podateľne
Obecného úradu Podhoroď, Podhoroď 112, 072 64 Podhoroď, najneskôr do 15.08.2019 do 12:00
hod. s označením na obálke: „Výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku MŠ a v ľavom hornom
s označením „NEOTVÁRAŤ“ s uvedením odosielateľa.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú
požadované podmienky.
Termín a miesto výberového konania budú uchádzačom, ktorí splnili podmienky, oznámené najmenej
7 dní pred jeho uskutočnením.
V Podhorodi dňa 12.07.2019
Anton Hricko
starosta obce

